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12.1.1948 Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 

' 3 . — Başkanlık Divanının Kamutaya 
sunuşları 

1. — Tekel (ieııel Müdürlüğü binası 
yapım işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Suad Hayri Ürgüblü hakkın
da Başbakanlık tezkeresi 

4. — Seçimler 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü binası 

yapım işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı Sııad Hayri Ürgüblü hakkın
da Beş kişilik özel soruşturma komisyonu 
şeyimi 

5. — Sualler ve cevaplar 
1. — istanbul Milletvekili Dr. Nikola 

Fakaçelli'nin, istanbul'da özel Fabrika
lardaki işçilerin çalışma şartları hakkında 
Çalışma Bakanlığından sözlü sorusu 

2. — Niğde Milletvekili ibrahim Refik 
Soyer'in, Yolluk Kararnamesiyle Emekli 
Kanununun değiştirilmesi hakkında Mali
ye Bakanlığmdan sözlü sorusu 

İçindekiler 
Sayfa 

3 
3:4 

4:5 
3,5 

:î. — Niğde Milletvekili İbrahim İte ilik 
Soyer'in, Memurlar ve Memurlar Muha-
kemat kanunlarının değiştirilmesi hakkın
daki Adalet Bakanlığmdan sözlü sorusu 

4. — İti/e Milletvekili Ur. Fahri Kur
tuluş'un, son beş yıl içinde yurtta yanan 
resmî ve özel yapılarla Millî Eğitim Ba
kanlığı yapısı yangını hakkında içişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu 

."). — Çanakkale Milletvekili Nuretlin 
Ünen'in, Devlet işlerinin teftiş ve kontro
lüne dair sorusuna Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Faik Alımed Barutçu'-
nuıı sözlü cevabı 

(5. — Eskişehir Milletvekili İsmail Hak
kı Çevik'in, Eskişehir Elektrik santrali 
hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü so
rusu 

7. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri 
DüşünseTin, at yarışlarmdaki müşterek 
bahislere dair sorusuna İçişleri Bakanı 
Münir Hüsrcv Göle'nin sözlü cevabı 

Sayfa 

5:10 
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Sayfa 
8. — İstanbul Milletvekili Cihad Ba

ban'm, Devlet tara t'm dan satmalman Şir
keti Hayriye'nin emeklileri hakkındaki so
rusuna Ulaştırma Bakanı Şükrü Koyak'm 
sözlü cevabı 10:11 

9. — Denizli Milletvekili Reşad Ay
dınlı'nm, komünist faaliyetleri önleyici ne 
gibi tedbir alındığının ayıklanması hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu 11 

10. — İsparta Milletvekili Sait Kok
sal'in, Avrupa'nın muhtelif memleketle
rinde kamplarda bulunan Türkler hak
kındaki sorusuna Dışişleri Bakanı Nec
mettin Sadak'ın sözlü cevabı 11:12,16:19 

6. — Görüşülen işler 12 
1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-

oğlu'nun, üilekyc Komisyonunun 25.V1II. 
1947 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 595 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Tarım Komisyonu raporu 
(4/39) 12 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Ah-
med Veziroğlu'nun Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (3/94) 12 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Ol. 
Sadık Aldoğan'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/117) 12 

4. — Amasya Milletvekili Ahmet Ey-
mir'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(2/136) 12 

5. — Bursa Milletvekili Abdürrahman 
Konuk 'un Milletvekilliği dokunulmaz! iği
nin kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/124) 12 

6. — Bursa Milletvekili Abdürralıman 
Konuk'un Milletvekilliği dokunülmazlığı-

Sayfa 
um kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan .Karma Komisyon raporu 
(3/161) 12 

7. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çı-
takoğlu'mm Milletvekilliği dokunulmaz!iği
nin kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/72) 13 

8. — Edirne Milletvekili Fethi Erim-
yağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/139) 13 

9. — Eskişehir Milletvekili Emin Sa
zak ile İstanbul Milletvekili Fuad Köprü
lü'nün Milletvekilliği dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/127) 13 

10. — İsparta Milletvekili Kemal Tu
ran 'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon raporu (3/150) 13 

11. — İzmir Milletvekili Hasan Ali Yü-
cel'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kundan Karma Komisyon raporu (3/140) 13 

12. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin 
Faik Dündar'ın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet. Komis
yonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/120) 13 

13. — Urfa Milletvekili Suut Kemal 
Yetkin'in Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/162) 13 

14. — Amerika Birleşik Devletlerince 
Türkiye'ye yapılacak yardımdan münhası
ran Millî Savunma .ihtiyaçları için sağla
nacak maddelerin vergi muaflıkları hak-
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Sayfa 
kında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/265) 13:14 

15. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 

5. — S 

1. — İstanbul Milletvekili Dr. Nikola Faka-
ç.elli'nin, İstanbul'da özel fabrikalardaki işçile
rin çalışma şartları hakkındaki sözlü sorusu, 
çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik Sö
ver'in, Yolluk Kararnamesiyle Emekli Kanu
nunun değiştirilmesi hakkındaki sözlü Sorusu, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

3. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik So-

T asarı 
1. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza . 

edilen Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle bağlan
tılarının yürürlük süresinin 20 Eylül 1947 tarihi
ne kadar uzatılması hakkında kanun tasarısı 
(1/290) (Dışişleri ve Ticaret Komisyonlarına); 

Teklif 
2. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-

şünsel'in, Avukat stajiyerleri hakkında kanun 
teklifi (2/83) (Adalet Komisyonuna); 

Şayia 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/277) 14:16 

7. — Sunuklar ve telgraflar 20 

yer'in, Memurlar ve Memurlar Muhakemat ka
nunlarının değiştirilmesi hakkındaki sözlü so
rusu, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 

4. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
un, son beş yıl içinde yurtta yanan resmî ve özel 
yapılarla Millî Eğitim Bakanlığı yapısı yangını 
hakkındaki sözlü sorusu, İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

Tezkere 
3. — Elâzığ Milletvekili Mustafa Arpacı'nın, 

Millet vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/172) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
komis3'-ona); 

Önergeler 
4. — Aydın Milletvekili Gl. Refet Alpman'-

ın, Dilekçe Komisyonunun 10 . XII . 1947 talihli 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1948 yılı Bütçe Kanunu kabul olundu. 
12 . T . 1948 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

İstanbul Milletvekili Tunceli Milletvekili 
K. Karabckir Neaneddin frahir Sıltnt 

Kâtip 
Urfa Millelvekili 

Atal-ay Akan 

RULAR 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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Haftalık Karar cetvelindeki 694 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/64) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

f>. — İzmir Milletvekili Münir Birsel'in, Di

lekçe Komisyonunun 10 . XII . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 685 sayılı Kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/65) 
(I )ilekee Komisvonıma.); 

B İ R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Kâzım Karabekir 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

./.- — Tekel Genel Müdürlüğü bina yapım 
işleri dolay isiyle Gümrük ve Tekel eski Bakam 
Suad Hayri İJrgüblü 'hakkında Başbakanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü binası 
yapım işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel Baka
nı Suad Hayri Ürgüblü hakkındaki Başbakan
lık tezkeresini okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . VII . 1947 tarih ve 6 - 411/1840 sayılı 

1 e/kereye ektir. 
İstanbul'da, Kabataş'ta yaptırılan Tekel Ge

nci Müdürlüğü binası inşaatı işleri dolayısiyle 
Tekel eski Genel Müdürü llürrem Seren ile ar
kadaşları hakkında soruşturma açılmasına dair 

Danıştay İkinci Dairesince verilen karar aley
hine ilgililerin itirazı üzerine Danıştay Genel 
Kurulunca yapılan incelemede llürrem Seren 
ve arkadaşlarına isnadolunan suçlarda Gümrük 
ve Tekel eski Bakanı Suad Hayri ürgüblü'nün 
ilgisi bulunduğu fezlekede ileri sürüldüğünden 
bahsile görevi dışında verilmiş olan İkinci Da
ire kararının bozulmasına ve dosyanın merciine 
tevdii lüzumuna karar verildiği Gümrük ve Te
kel Bakanlığının sureti bağlı 20 . XII . 1947 ta
rih ve-1656 sayılı tezkeresinde bildirilmiştir. 

Bu karara göre gereği yapılmak üzere bu işe 
ait soruşturma raporu ile eklerinin bağlı olarak 
sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

4. — SEÇİMLER 

J. —• Tekel Genel Müdürlüğü binası yapını 
işleri dolayısiyle Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Suad Hayri İJrgüblü hakkında beş kişilik özel 
soruşturma komisyonu seçimi. 

BAŞKAN — İçtüzükün 172 ne i maddesine 
uygun olarak beş kişilik bir komisyon seçilecektir. 

İHSAN YALGIN (Bolu) —- Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Suad Hayri Ürgüb
lü'nün diğer işlerine ait soruşturma yapılması 
için evvelce beş kişilik bir komisyon seçilmişti 
ve bu komisyon raporunu vermişti. Şimdi 

yeni bir mevzu üzerinde tekrar tetkikat yapıl
ması ieabediyor. Eski arkadaşlarımız, buna mü
nasebeti ve ilgisi olan birçok mevzuları tetkik 
etmişlerdir, bu hususta bilgileri vardır. Ten-

. sip buyurursanız bu beş kişilik eski komisyon 
bu vazifeyi de ifa etsin. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) 
— Kimler vardı eskiden? 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz adlarını 
okuyayım. Içtüzüke uygun olarak, arzu eden 
arkadaşlar onların isimlerini yazarlar. 

Eski komisyon şu zatlardan terekküp et
in İsti: 
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Nazmı Poroy, İhsan Hzğü, İsmet Eker. Ha

san Fehmi Ataç. Beşinci üye de Faik Ahmed Ba
rutçu idi ki, bubini Bakanlar Kurulunda oldu
ğundan şimdi bunun yerine de diğer bir arkada
şın ismi yazılıyor. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) - - Sahir Kurıı'-
lııoğlu'nıı 1 eki il" ediyorum. 

BAŞKAN — Adçekme ile'üç kişilik bir ay
rı İni a komisyonu ayıracağız: 

5. — SUALLER 

5. _ Çanakkale Milletvekili Nurettin "tinen'-
in Devlet işlerinin teftiş ve kontrolüne dair so
rusuna Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcı m 
Faik Ahmed, Barutçu'nun sözlü cevabı 

4 . XII . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Siyasi partilerin kongrelerindeki dileklerle 
seçim bölgemde yaptığını geziler sırasında din
lediğim şikâyetlerin mühim bir kısmı, bazı me
murların yolsuz hareketleri üzerinde toplan
maktadır. 

Bu sızlanmalar ve müfettişlerin tesbitleriyle 
kendi intibalarıni arasındaki tezatlarda, Dev
let işlerinin teftiş ve kontrolünde aksaklıklar 
bulunduğunu göstermektedir. 

İşte, bu düşünce ile aşağıya sıraladığım so
ruların, Yüksek Başkanlıkça sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla dilerim. 

1. •— Hükümet, halen yürürlükte olan teftiş 
teşkilâtını ve metodunun maksadı sağladığına 
kail midir? değilse, yeni bir teşkilât ve sisteme 
lüzum görülüyorsa, ne yapmak kararındadır? 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin TWn 

DEVEtiT Ba. ve BAŞBAKAN YARDİM
CİSİ FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Sayın arkadaşlar; Çanakkale Milletvekili 
Saym Nurettin Ünen, şimdi okunan sözlü soru 
önergesiyle Hükümetten, balen yürürlükte olan 
teftiş teşkilât ve metodunun maksadı sağladı
ğına kail bulunup bulunmadığına, kail değilse 
ne yapmak kararında olduğuna dair de düşün
celerini açıklamasını istemektedir. 

Saym arkadaşımızın siyasi partilerin kon-
grelerdeki dilekleriyle seçim bölgesinde yaptı
ğı geziler arasında dinlediği şikâyetlerden mü-
Irîm bir kısmı bazı memurların yolsuz hareket-
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| U-ii'at Dolunay (Çankırı), Milat A\ dm (Ay

dın), Reşit Özsoy (Kayseri). 
Zonguldak seçim çevresinden oyları lopbt-

nıaya başlıyoruz. 

(Oylar toplandı) 

Oy puslası vermiyen var mı.' 
' ;-y toplama muamelesi bitmiştir. 
BAŞKAN - - Sorulara geçiyoruz. 

VE CEVAPLAR 

J lei'i üzerinde toplanmakta olduğu ve kendi in
tibahın <la hu merkezde bulunduğu halde mü
fettişlerin yaptıkları incelemelerle vardıkları 
sonuçların bunu teyit etmemesinden dolayı 
Devlet teftiş ve kontrol işlerinde aksaklıklar 
bulunduğu neticesine vararak bu önergeyi ver-

: m iş olduğunu da beyan etmektedir. 
! Soru önergesinde hangi memurların hangi 

nevi yolsuz hareketleri bahis konusu edilmek 
I istenildiği açık olarak belirtilmemiş ve mevzu 
! umumi mahiyette ele alınmış olduğu cihetle 
; cevaplarını da. avın tarzda, umumi nıahivelle 
i 

; olacaktır. 
I Saym arkadaşlar; 
| Devlet teftiş teşkilâtının bugünkü durumu 

ve işleyişi şekli ile istihsal ettiği neticeler üze
rinde geçen yıl Başbakanlığa bağlı olmak üze

re ihdas edilmiş olan Genel Teftiş Basıııüşavir-
liği tarafından yapılan incelemelere ve bu defa, 
sözlü soru önergesi üzerine Bakanlıklardan top
ladığını bilgilere dayanarak Devlet teftiş cihazı 
hakkında aşağıdaki bilgileri arzediyorunı. 

Bugün, Devlet Teşkilâtında, askerî. daireler 
de dâhil olmak üzere 16 sı Genel Bütçeye giren 
Bakanlık ve Genel müdürlüklere, 7 si kalına büt
çeli dairelere ve G sı da Devlet Mkonoıni Kurum
larına ait olmak üzere 29 Teftiş Kurulu vazife 
görmektedir. Bu teftiş kurullarının kanuni kad
roları, mülki dairelerde Başkanlar hariç 821 mü
fettiş ve müfetiş yardımcısını ihtiva etmektedir. 
Bunlardan 147 aded kadro münhal ve 4 aded kad
ro da bütçenin L cetveline alınmış olup fiilen ça
lışan müfettişlerin ve yardımcıların adedi 670 
ten ibaret bulunmaktadır. Münhal ve mevkut 
kadroların ortalama nispeti % 22,5 u geçmekte
dir. Askerlik, müfettişliğe rağbetin azalması, bü
tün boş kadroları bir defada dolduracak eleman 
bulunmaması gibi sebeplerle münhal kadrola-
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rın tamamiyle doldurulması mümkün olamamak
tadır. öteyandan teftiş kurullarının teftiş ve 
murakabesine tâbi birlikler, mülki dairelerde 
12 923 adedi dairelerin esas kuruluşlarına dâ- i 

hil ve 12 457 adedi de denetimine tâbi olmak üze
re 25 380 adede baliğ olmaktadır. Bu adedler 
yalnız il ve ilçe merkezlerindeki kuruluşlara ait 
olup bunlara bucak merkezleriyle köy kanunu 
uygulanan 28 579 muhtarlığın ilâvesi halinde 
mülki dairelerde teftişe tâbi birlik aded-
leri 54 900 yükselecektir. Bu rakamlar Va
lilik, Deftardarlık, okullar, Orman, Posta ve telg
raf, Gümrük ve Tekel İdareleri gibi idari birlik
leri ifade etmekte olup bunların herbirinde 
adedleri üçten az olmamak üzere çeşitli servis
ler mevcut bulunmaktadır. Her biri ayrı ayrı tef
tiş edilmek lâzımgelen bu servisler ve bunlarda 
cereyan eden işlemler hesaba katılırsa devlet 
teftiş teşkilâtının denetimine tâbi enaz 70 - 80 
lıin servis ve bu servislerde cereyan eden ve adedi 
yüz binleri aşan idari işlemler bahis konusu ol
duğu tebarüz eder. 

Bütün memlekete yayılmış bir halde bulu
nan teşkilâtın elinden gecen ve adedleri yüz bin
leri aşan işlerin nispeten mahdut bir kadro ile 
kısa zamanlarda ve sık sık teftişe tâbi tutulma-
smdaki zorluklara yüksek huzurunuzda işaret et
mek isterim. 

Bundan başka, bazı dairelerin teftiş kadro
ları, işlerin bu kadar kesafet peyda etmemiş ol
duğu tarihlerde tesbit edilmiş olması itibariyle 
bugünkü geniş iş hacmini karşılamaya yeter mik
tarda bulunmamaktadır. Bunların münasip 
bir zamanda aktarılması ve kuvvetlendirilmesi 
zarureti kendisini duyurmaktadır. 

Genel Teftiş Başmüşavirliğince yapılan ince
lemelerle tesbit edildiğine göre, 31 Aralık 1946 
tarihinde muhtelif dairelerde enaz beş yıldan be
ri teftiş edilememiş olan birlik adedleri 3 317 ye 
baliğ olduğu görülmüştür. Teftişten beklenen 
gayeyi elde edebilmek, her şeyden evvel teftişin 
sık, sık ve kısa fasılalarla yapılabilmesine bağlı 
olduğu arz ve izahtan varestedir. Kadroların 
darlığına inzimam eden soruşturma konuları
nın, harb yılları içinde alınan çeşitli ekonomik 
tedbirlerden mütevellit artışı, teftiş işlerini ak
satmış olduğunu arzetmek mecburiyetindeyim. 
Yine Genel Teftiş Başmüşavirliğinin incelemele
rine göre 1946 yılı içinde Teftiş Kurullarına, so-
ıışturma yapılmak üzere tevdi olunan ihbar ve 
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şikâyetlerin toplamı 1945 yılından devredilenler
le birlikte 4 581 adede baliğ olmuş olup bunlar
dan ancak 2 826 ededi yıl içinde müfettişlerce 
neticelendirilebilmiştir. Bu hal bazı dairelerde 
normal servis teftişini asgari hadde indirmiş
tir. Bu yüzden müfettişler ancak soruşturma 
işlerinden vakit bulabildikçe normal teftişle meş
gul olmak imkânını elde edebilmişler, daha doğ
rusu soruşturma işleri zammnında ve ona tebaen 
teftiş yapmak durumuna girmişlerdir. 1947 yı
lında bir çok Teftiş Kurulları, normal teftiş 
mesailerini artıracak ve uzun zaman teftiş edile
memiş olan il ve ilçelerin teftişini sağlıyacak 
tedbirler almışlardır. 

Bu maruzatım, teftiş kadrolarının, idare ma
kinesinin bütün servislerini kısa fasılalarla ve 
meselâ iki yılda bir teftiş edebilecek durumda 
bulunmadığını göstermeğe kâfi olduğunu sanı
rım. 

Müfettişlik, tecrübe ve mümarese istiyen ve 
binaenaleyh uzunca bir staj ve yetişme devre
sine ihtiyaç gösteren bir meslektir. Bu itibarla 
her hangi bir memurun bu staj devresini geçir
meden teftiş işini hakkile ve faydalı bir surette 
başarabilmesi mümkün olmadığı gibi, teftiş işi 
kendilerine tevdi edilecek olanların da kuvvet
li bir karakter sahibi, âdil ve tarafsız, fikir is
tiklâline malik ve meslekî bilgilerle mücehhez 
kimseler arasından seçilmesi ve yetiştirilmesi za
rureti vardır. Bu bakımdan, mümkün olan hal
lerde, müfettişlerin, muayyen usullerle seçilip 
yetiştirilmesi ve bunun için de teftiş meslekine 
rağbetin artırılması lâzımdır. 

Teftiş kurullarımızın bir kısmında müfettiş
lerin seçilmesi ve yetiştirilmesi hususunda ısla
ha muhtaç cihetler bulunmaktadır. Bundan 
başka, müfettiş yevmiyelerinin bugünkü hayat 
şartları ile intibak halinde bulunmaması da tef
tiş meslekine karşı olan alâka ve cazibeyi azalt
mıştır. Teftiş mesleki devamlı bir şekilde gezi
ciliği istilzam etmesi itibariyle seyahat ve ikamet 
şartları yeter derecede gelişmemiş olan memle
ketimizde bu mesleke rağbeti çekmek için yev
miyelerin artırılması ve sabit görevlere naza
ran, imkân bulunursa aylık bakımından da bir 
farklılık ihdası lüzumunu ortaya koymaktadır. 

Teftiş metotlarına gelince; Yüksek Heyeti
nizce de bilindiği gibi teftişler her dairenin 
kendi kanun, tüzük ve yönetmeliklerine ve 
merkezden verilen emirlere göre işlemler objek-
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tif olarak kâğıt ve dosya üzerinde incelenmek, 
mevzuata ve usullere uygun olup olmadığı tes-
bit edilmek suretiyle yapılmaktadır. Eğitim ve 
öğretini işleri; ayrıca öğretmenlerce verilen 
dersler incelenmek suretiyle teftiş olunmakta
dır. Teftişlerde kanun, tüzük ve yönetmelik
lere veya emirlere aykırı durumlar tesbit olun
duğu takdirde bunların suç. mahiyeti taşıyıp ta
şımadığına göre ilgililer hakkında soruşturma 
ve koğuşturma yapılmakta ve suçu sabit görü
lenler usulü hükümler dairesinde yargı merci
lerine tevdi edilmektedir. 

Memurların gerek vazifelerinden doğan ve 
gerekse vazifeleri sırasında hadis olan suçları do-
layısiyle haklarında suçun mahiyetine göre ha
zırlık tahkikatı veya ilk tahkikat yapmaya mü
fettişler yetkili kılınmış olduğundan gerek teftiş 
sırasında resen, gerekse bir şikâyet ve ihbar 
üzerine, suçları tesbit olunan memurlar hakkın
da da gerekli soruşturmaları yapmaktadırlar. 

Teftişler genel olarak turne usulü ile yapıl
maktadır. Müfettişler yaz aylarında yurdun 
muhtelif köşelerine dağılmış olan idare birlikle
rini teftiş, etmekte, kış aylarında çalışmalar 
büyük merkezlerde teksif olunmaktadır. Yorucu 
ve zor şartlar altında ^aven uzun bir teftiş tur
nesinden sonra müfettişlerin, yaşama şartları 
daha müsait olan büyük merkezlerde görevlendi
rilmesi, onların enerjilerini daima uyanık tut
mak bakımından lüzumlu bir tedbir olarak mü
talâa edilmektedir. 

Yapılan teftişlere rağmen şu veya bu me
mur hakkında şikâyetlerin devam etmekte ol
ması, teftih metotlarının yetersizliğine delâlet 
etmiveceği tabiîdir. Teftiş ve soruşturmalar, 
yalnız müfettişlerin tesbit ve kanaatleriyle ne
tice veren işler değildir. Bu ifadelerimle teftiş 
işlerimizin düzelmeye muhtaç cihetleri olmadı
ğını arzetmek istemiyorum. Müfettişlerimizin 
seçilmesi ve yetiştirilmesi, teftiş mevzuatının 
yenileştirilmesi, memurlara ait soruşturma usul
lerinin bugünkü ihtiyaçlara uydurulması, mer
kez dairelerinin, bilhassa katma bütçeli daire
lerle Devlet Ekonomi Kurulları merkezlerinin 
sistemli bir teftişe tâbi tutulması, Devlet Daire
lerinin malî bakımdan maliye müfettişlerinin 
daha sıkı surette teftişinden geçirilmesi, Ba
kanlıklarla onlara .bağlı tüzelkişiliği olan daire
ler teftiş kurulları arasındaki tedahüllerin önü
ne geçilmesi, bütün Bakanlıklarda programa 
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ve plâna dayanan teftiş turneleri tertiplenmesi, 
teftiş ödenekleri yetmiyen dairelere, ödenek 
sağlanması, müfettişlik meslekinin cazip hale 
getirilmesi, teftişten verim alınmasına engel 
olan haller ve hükümler varsa bunların da or
tadan kaldınlmasını sağlamak üzere Bakanlık
lara rası bir komisyonda bu konunun inceletti
ril mesi cihetine gideceğiz ve lüzumlu görürsek 
bir teftiş kanunu tasarısını da yüksek huzuru
nuza sunacağız. 

Bundan sonra idare âmirlerinin yetkilerini, 
adli ve askerî dairelerden maada devletin ida
ri ve ekonomik bütün teşkilâtını şümulüne ala
cak surette genişletmek de vatandaşların şikâ
yetlerini daha çabuk neticelendirmek bakımın
dan ele aldığımız konular arasmdadir. Vatan
daşların Devlet dairelerinde ve Devlet Ekono
mi kurumlarındaki işlerinin yürümemsinden 
veya başka hususlardan doğan şikâyetleri ça
buk bir şekilde neticelendirmek bir merci bul
malarını sağlamak üzere tilerde doğrudan doğ
ruya Valilerin şahıslarına bağlı birer başvurma 
bürosu kurmak ve Valileri her türlü şikâyetleri 
hemen yerinde inceliyebilecek elemanlarla teç
hiz etmek de üzerinde önemle duracağımız bir 
konudur. 

Hükümetiniz, bugünkü teftiş metodu üzerin
de, teftiş teşkilâtının arzettiğim noksanları ta
mamlamak ve mevzuatın ıslaha muhtaç cihetleri 
düzeltilmek şartiyle bir değişiklik yapılması 
lüzumuna kail değildir. Teftiş tşkilâtımn Ba
kanlardan ayrılarak başka bir mercie bağlan
ması Anayasamızın Bakanlara tahmil ettiği tek 
başına sorumluluk esasiyle telif edilemiyeceği 
kanatındadırlar. 

Bunların haricinde bir de kollektif teftiş 
usulü hatıra gelebilir. Muhtelif Bakanlıklar 
müfettişlerinden kurulacak heyetler tarafından 
memlekete zaman zaman kollektif teftişler ya
pılabilir. Bu da tetkik edeceğimiz konular me-
yanında bulunmaktadır. 

NTJRETTÎN ÖNEN (Çanakkale) — Efen
dim, Muhterem Başbakan Muavinimiz olandan, 
olmakta bulunan işlerden bahsettiler. Ben olması 
gereken işleri arzedeceğim: 

Herkesçe bilindiği halde tekrarlanmasında 
fayda gördüğüm hakikat şudur k i : yurdun ima
rı, yurttaşın refahı, her devirde, her cemiyette, 
Hükümet mekanizmasının iyi işlemesine bağ-
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l ı d ı r . Bu da ancak , c iddî , s ü r e k l i , a ra l ıks ız ve 
Iıalk egemenl iğ ine dayanan b i r m u r a k a b e n i n v ü 
cudu j le m ü m k ü n d ü r . Dev le t i ş le r inde çalışan 
bin lerce memur i r i n d e rüşvetç i , i l t imasç ı , len-
bcl , beceriksiz, kaba, b i lg is iz , key f i iş »•ören. 
savcısı k imseler in bulunması lab i id i r . Bu 
çeşit ten insan lara her dev i rde , i l e ! ' ye rde rastla-
nır. Ancak , beşerin bu ezelî zaı l ' ını , sadece 
ahlâk e ğ i l i m i n i gel işi i rmek le yok e lmey i bek i i -
yemeyiz . \ 'e âmme h izmet i g ib i şeref l i b i r işie 
vazi fe a lan la r ın salısı men faa t l e r i n i sak lamak 
yo lunda kanunsuz hareket le rde bu l unma la r ı na 
m i l l e t h izmet inde o l d u k l a r ı n ı u n u t a r a k k e y f i 
hareket ve t a h a k k ü m e da lma la r ına ve bu yüz
den I ek vatandaş h a k k ı n ı n z i yama göz y u m m a k 
Dev le t i n hedef inden uzaklaşması demek t i r . 

( 'yunusuz, ha reke t le r , b i r hasta l ık _gibi bu
lasan, b i r moda g i b i y u k a r d a n aşağıya sızan 
ve gen iş l i yon b i r k a r a k t e r d i r . Bu s i r aye t i ün-
lememek. Devlet k a d r o s u n d a k i b in lerce namus
l u ve şere f l i m e m u r u n hays i ye t i n i teh l i keye 
koymak demek t i r . 

A r k a d a ş l a r ; .Devlet, bu l üzumu m ü d r i k t i r . 
M u r a k a b e t e ş e k k ü l l e r i v a r d ı r ve ça l ışmaktad ı r . 
Kaka! İMI te f t i ş s is temi , şek i l ve mâna bakımın
dan çok bozuk tu r . Dunu en tabi î b i r mü fe t t i ş 
olan. l ı a l kn ı s ız lanmasından an l ıyoruz . İ d d i a 
mızın en büyük mesnedi , umumi e f k â r d ı r . 

Siyasi p a r t i l e r i n kong re le r i ndek i d i l ek le r , 
Danıştay'a ve Di lekçe Komisyonumuza gelen sa 
yısız d i lekçe le r her b i r im i z i n va tandaş lar ımız
la. yap t ığ ımız yazı l ı ve sözlü temaslar idd ia
mızın en büyük d e l i l i d i r . 

i l e r b i r im iz yüz le ive mek tup a lmak tay ız . 
Adet â n m a k i p vaziyel 'ünleyiz. 

B ü t ü n bun la r so rumsuz luğun , kon t ro l süz lü 
ğün ver im i deği l m i d i r : B i tev iye sü rüp g iden, 
teşhis ve tedav is i bize düşen bu sız lanmalara 
ku lak t ı k a y a b i l i r m iy iz? 

A k s a k l ı k l a r su n o k t a l a r d a n d o ğ m a k l a d ı r : 
Devlet i ş le r in in te f t i ş ve m ura ka besini. Hü 

kümet kendi üzerine a lmışt ı r . Yani Un M i i kendis i
ni kont ro l e lmek ied i r . Bu zarur i o lab i l i r . Laka! . 
İm kadar la ye t i nmek , d e m o k r a l i k inan lar ımıza 
ayk ı r ıd ı r . Aslobın halkın Hükümet i kon t ro lü 
dür . Vakıa . 

Ana.vasa, Mi l let adına. M i l l e t v e k i l l e r i n e mura
kabe hakk ı ve rmek ted i r . L â k i n , 
yılın., müh im k ısmını merkezde geç i rmek zorun
da o lma lar ı sü but x de l i l l e r i ((»[damaya \e tefii.ş 
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t ekn iğ ine göre çalışmaya y e t k i ve zaman la r ın ın 
e lver iş l i o lmaması bak ım ından , bunu , b i lvas ı ta , 
mükemmel b i r ha lk murakabes i o la rak kabu l 
edemeyiz. 

(!erek M i l l e t v e k i l l e r i n i n , gerek siyasi par
t i l e r i n murakabes i , daha ziyade u m u m i , sath i 
ve siyasi mah iye t ted i r . Lsasen bugünkü hal i 
i le. M i l l e t v e k i l l i ğ i Mecl is dışımla pasif b i r gö
revd i r . H â k i m i y e t , f rendi sinesinden ç ıkan H ü 
kümet ted i r . Lâk i n , biz H ü k ü m e t i n , hâkimiyet 
kökünden ge ld iğ in i ancak lügat k i t ap la r ım la . 
görmek is ter iz . H a k i k a t l e ise hâk im iye t m i l 
l e t i nd i r . 

Oysak i , M i l l e t v e k i l l e r i . mü fe t t i ş le r le teza
da d ü ş t ü k l e r i t a k d i r d e , kend i gö rüş le r in i tesbit 
e t t i reb i lecek b i r müeyy ideye sahip d e l i l l e r d i r . 
Da n iza, 

Lehinde lek k i ş in in şahadet e tmed iğ i b i r 
memuru bağl ı b u l u n d u ğ u Bakan l ığa şikâyet 
etsiniz del i l istenir... 

A r k a d a ş l a r ; mü fe t t i ş hâk im mid i r . ' i spat ı 
bana, düşdük ieu sonra ona ne ka l ı yo r . ' Dezleke 
tanz imi ve hare i rah a lmak değil mi. ' Oysa k i , 
biz. muhb i r beklemeden haber i , tanık gösterme
den de l i l i yaka layabi len becer ik l i müfe t t i ş le r is
l i yoruz . 

Dınıımi e fkâr ı aksett i ren Mi l le tvek i l l e r ine 
laa lef lây i t ı b i r muhb i r muamelesi yap ı l ı yo r . 
^Tezv i rd i r i f t i r a d ı r » denmek sı ı re l iv le yalana do
lana kapı lan kimseler sanı l ıyor . Val in i ta şahsi 
işlerden hım; a lma\a ka lk ık l ığ ı fa rzedi l iyor . 
İd lmem i r imizde böylesi de var mı.' Hâsı l ı , bu 
'•.•ki memur la r ın himaye» gayretkeş l iğ i güdü lüyor . 

\e i . icede halk size. siz Hükümete yalancı çı
k ıyorsunuz. Müfe t t i ş isabetl i . memur hm- za
mankinden fazla cesaretl i o luyor . Siz ha lk ın pe-
r r -s i i j in i , ' Iıalk ta yeni b i r şikâyet cesaret ini 
kaybediyor. K'üşvet veren mesul iyetten korkarak 
susuyor. b'üsvet vermeden işi yap ı lm ıyo r veya 
şikâyet i esaslı incelenemiyorsa ne y a p s ı n ' «Kaba
hat halkta, memuru a l ış t ı rmasın» deneb i l i r mi. ' 

İşle böylece b i r il veya ilce halkı müfe t t i ş in 
raporuna kurban ed i l i yor , ayrıca bi rçok daire
ler y ı l larca tef t iş görmez. Tef t iş , çok defa şikâ
yete bağl ıdır . 'Hükümet müfet t işe müessir ola
b i l i r . 

' b ' i rül i iyor k i , tef t iş edenin de. edi lenin de 
Hükümet emr inde bulunması sakat t ı r ve bü tün 
aksakl ık lar buradan doğmaktadı r , 

8 ~ 
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Müfettişlerin murakabe metodu da değişme

lidir; artık, klasik teftiş tekniğini bırakıp, hü
viyetlerini değiştirerek, halkın içine karışmalı 
köylere gitmelidirler.. O köyler ki, rakamların 
diline göre umumi efkârın ta kendisidir. 

Bir Milletvekilinin gördüğünü 10 müfettiş gö
remiyor. Çünkü, kanun bilmiyenlerin ve hak
kını ancak para ile satmalacağım sananların ara
sına karışmıyorlar. 

Müfettiş, teşrifini önceden teller, adeta 
«Savulun ben geliyorum» der... Asık surat ve 
resmî çehresiyle; halkı yıldırır. Daha tahkikata 
başlamadan «Yalan söylersen ceza görürsün» di
ye tehdit eder. Odaya kapanıp defter karıştırır. 
Sanki dosyalarda imla yanlışı aramaya gelmiştir. 
Oysaki minareyi çalan kılıfını hazırlar. Memur 
çaldığını kayda geçer mi? Bu iş abtal harcı de
ğildir. 60 para için kılı kırk yararlar. Yüz bin
leri görmezler... işte böylece teftiş ödenekleri he
der olup gitmektedir. 

Hem, binlerce müfettişe ve 10 milyonu aşan 
masrafa ne lüzum var? Büyük Meclise bağlı ol
mak şartiyle illerde oturan tam yetkili 63 müfet
tişle birkaç teftiş ekibi, tasarruf ve randıman 
bakımından çok daha faydalıdır. 

Tarafsız, endişesiz ve merkez teşkilâtını da 
teftişe yetkili bir durumda çalışabilmeleri, teftiş 
kurullarının Büyük Meclise bağlanmalariyle 
mümkündür. 

Danıştay gibi bağımsız bir teftiş müessesesi 
vücüde getirmek, müfettişliği meslek haline koy
mak: Devlet işlerinin selâmeti bakımından çok 
daha hayırlı olacaktır. 

Arkadaşlar; bazı memurlardaki şu zihniyet de 
değişmelidir: Bu gibiler geçinemedikleri için çal
dıklarını söylüyorlar ve böylece farkında olma
dan bir milletin hayatına kastediyorlar. 

Rica ederim, bu memlekette hangi vatandaş 
zorla memur yapılmıştır? Veya hangi vatan
daşa, Devlet memurluğunun pek ferah verici 
bir istikbal sağladığı vadedilmiştir? Böyle ma
zeret olur mu? Geçinemiyen, yerini derhal, bu 
memleketin namuslu evlâtlarına terketmelidir. 
ITırzızlık yapmadan, geçinmeye didinen daha 
az maaşlı ve fakat çok daha şerefli vatan ev
lâtlarının sayısı, çok şükür, göksümüzü kabar
tacak derecededir. 

Bununla beraber, memura, (sana ancak bu 
kadar verebiliriz) denemez. Onu ufak tefek te
nezzüllerden kurtarmak için, terfihini düfftn-
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mek esastır. Vakıa eski bütçelere nazaran, me
mur maaşları çok kabarıktır. Fakat paranın 
bugünkü değeri ve kadronun haddinden ve lü
zumundan fazla genişlemesi hesaba katılırsa, 
bugünün memurunu cidden terfihe muhtaç gö
rürüz. 

Memur kadrolarını normal haddıle indir
mek suretiyle de kırtasiyeciliğin ve tenezzülün 
önünü almak mümkündür. İhtiyaçtan fazla gö
rülen memurların herhangi bir sebeple ayrı
lışlarında yerlerine kimse tâyin edilmez ve 
bu suretle yapılacak tasarruf, elde edilecek 
yüksek kaliteli memur kadrosuna eklenirse, 
bütçeyi kabartan memurları terfihe imkân 
hasıl olur. 

Memurların, çeşitli dairelere serpilişinde de 
nispet yoktur. Hafif işli dairelerde fazla, çok 
işli olan dairelerde de az sayıda memur gör
mekteyiz. Bu tertip de ayarlanmalıdır, aksak
lık da birinci derecede âmildir. 

Hükümetin kendi bünyesi içinde, kendisi
ni kontrol ihtiyacına gelince; 

İdare âmirlerinin ve daire müdürlerinin 
teftişleri, bu maksadı sağlamaya yeter. Za
ten kendilerine bu iş için ödenek verilmek
tedir, arkadaşlar. 

Müfettişlerin Büyük Meclise bağlanması şek
li, dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir hukuk 
nazariyatında bulunmıyabilir. Ne çıkar? Ta
rih, Türk Milletinin dünyaya verdiği örnek
lerle doludur. 

Netice şudur ki, 
Kanunlarımız komisyonların ve Yüksek Ka

mutayın süzgecinden geçtiği halde, uygulan
maları; esaslı bir kontrola tâbi değildir. Oy
saki kanun hakimiyeti, vatandaş hak ve hür
riyeti, ancak mâkul bir teftiş ve murakabe al
tında sendelemeden yürüyebilen bir Devlet 
idaresiyle emniyet altına alınabilir. 

Unutulmamalıdır ki, tarih, milletlerin çö
küş ve yıkılışlarında, daima hükümet işleri
nin aksamasını sorumlu tutmaktadır. 

Bugün böyle korkunç bir vaziyet karşısın
da olduğumuz iddiasında değilim. Ancak, kü
çük ihmallerin büyük neticeler doğurabilece
ğini hesaba katmak zorundayız. Esasen: 

Devlet işlerini kontrol edemiyen bir millet, 
kaderini, hükümetine bırakmış demektir ki, bu 
feragat her zaman iyi netine vermez. Ve muh
temel kötü bir neticeyi tevekkülle beklemek-
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tense, bir Meclis tahakkümüne rıza göster
mek elbette çok daha hayırlıdır. Hâsılı teftiş 
sistemi değişmedikçe, iktidarda bulunacak o-
lan hiçbir parti ve hükümet, halkın bu çeşit 
sızlanmasından kurtulamryacaktır. 

6. —- Eskişehir Milletvkili İsmail Hakkı Çe
vik'in, Eskişehir Elektrik santrali hakkında 
İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 

BAŞKAN — ismail Hakkı Çevik hasta ol
duğundan bu soruyu geçiyorum. 

7. —• Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, at yarışlarındaki müşterek bahislere 
dair sorusuna İçişleri Bakanı Münir Hüsrev 
döle'nin sözlü cevabı 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 
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tecviz edemeyiz. Bu iki anlayışı gözönünde tu
tarak işi ayarlamak mecburiyeti karşısındayız. 

Bu bakımlardan yaptırdığını incelemeler 
neticesinde; yarışlarla ilgili kanun hükümle
rinin maksadı sağlıyacak yeterlikte olmadığı 
ve bundan ötürü yarışların ve müşterek bahis
lerin maddi ve mânevi zararlara sebebiyet ver-
miyecek bir hale getirilmesini, bilhassa koşu 
zabıtasını düzenliyecek bir murakabe cihazını 
vesair lüzumlu hükümleri ihtiva eden yeni bir 
kanuna ihtiyaç bulunduğu kanaatma varılmış
tır. 

Tarım Bakanlığınca hipodromlar hakkında 
bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Arzetti-
ğim hususlar bu tasarıda gözönünde bulundu
rulacaktır. 

Tasarının kanunlaşacağı zamana kadar da; 
İl özel idarelerince ve 204 sayılı Islahı hayva
nat Kanununa göre illerde teşekkül etmiş bu
lunan ıslahı hayvanat komisyonlarınca gerekli 
tedbirlerin alınması hususunda Tarım Bakanı 
arkadaşımla mutabık kalmış bulunuyoruz. Bu
nu arkadaşımın sorularına cevaben arzederim. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Sayın Bakan Münir Hüsrev Göle arkadaşıma 
teşekkür ederim. Hakikaten halkı ızrar etmek
te olan bu konu üzerinde hassasiyetle durmuş
lardır ve bunun esaslı surette takibi lâzımdır. 
Çünkü bu yüzden bir çok vatandaşlar muta
zarrır olmaktadır, kumar mahiyetini alan bir 
hali vardır. Bunu menetmek, tanzim etmek ve 
bir şekle sokmak, bu suretle vatandaşı ızrar et-
nıiyecek bir şekle sokmak bir zaruret halin
dedir. 

Biran evvel bu tasarıların Yüksek Huzuru
nuza getirilmesini ve tatbikatta da elde mev
cut mevzuata göre gereken tedbirlerin alınma
sını zaruri görmekteyim. 

8. — İstanbul Milletvtkili Cihad Baban*in, 
Devlet tavafından satınalınan Şirketi Hayriye'
nin emeklileri hakkındaki sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Şükrü Koçak'in sözlü cevabı 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutu
yorum. 

30 . XII . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruya sayın Ulaştırma Bakanının 

Yüksek Başkanlığa 
At yarışlarında müşterek bahislere iştirak 

neticesi birçok kimselerin para kaybederek se
falete duçar olmakta bulundukları anlaşılmak
tadır. 

İçişleri. Bakanlığınca müşterek bahis işini 
vatandaşları izrar tenıiyecek bir hale koymak 
veya büsbütün menetmek hakkında ne düşünü
lüyor? 

Bu hususun Yüksek Meclis huzurunda açık
lanmasını dilerim. 

Bingöl Milletvekili 
F. F. Düşünsel 

İÇİŞLERt BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Sayın arkadaşlar; 

At yarışlarında müşterk bahislere iştirak 
neticesi birçok kimselerin fazla para kaybede
rek sefalete duçar olmakta bulundukları ve İç
işleri Bakanlığınca, müşterek bahis işinin va
tandaşları izrar etmiyecek bir hale koymak ve
ya büsbütün men yolunda ne düşünüldüğünün 
açıklanması hakkında Bingöl Milletvekili Sa
yın Feridun Fikri Düşünsel arkadaşım tara
fından verilen sözlü soru dolay isiyle yaptırdı
ğım incelemeleri arzediyorum; 

At neslinin ıslahı, at yetiştiricilrini teşvik 
için her yerde olduğu gibi bizde de iddialı ve 
bahisli yarışlar tertibi keyfiyetinin faydalı ola
cağına kani bulunmaktayız. Ancak; bu fayda
nın yanıbaşmda müşterek bahislerin, vatandaş
ları zararlara sokacak ve ahlâkları üzerinde 
tesir yapacak bir durum almasını da tabiatiyle 

- 10 
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sözlü olarak cevap vermesini rica ederim. 

Devlet tarafından satmalman Şirketi Hay
riye'nin emeklileri hakkında ne gibi bir mu
amele yapılmıştır? 

Bu bir avuç insanın içinde bulundukları 
zor durumdan kurtarılmaları için bakanlık ne 
düşünmektedir? 

Derin saygılarla. 
İstanbul Milletvekili 

Cihad Baban 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANİ ŞÜKRÜ KOÇAK 

(Erzurum) — İstanbul Milletvekili Cihad Ba
ban arkadaşım, şimdi okunan önergesiyle, Ulaş
tırma Bakanlığından iki sual sormaktadır. 

1. — Devlet tarafından satmalman Şirketi 
Hayriye'nin emeklileri hakkında ne gibi bir 
muamele yapılmıştır? 

2. —• Bu bir avuç insanın içinde bulunduk
ları zor durumdan kurtarılmaları için Bakanlık 
ne düşünmektedir? 

Sırasiyle cevabımı arzedeyim. 
1) Şirketi Hayriye'nin satmalmması hakkın

daki sözleşmeyi onayan 4697 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi, ortaklık tekaüt sandığının san
dığa dâhil memur ve müstahdemlerin muvafa-
katları halinde Devlet Denizyolları Tekaüt San
dığına katma ve kendi tüzüğüne bağlı olarak 
eskisi gibi devam edeceği hükmünü havi idi. 
Fakat alâkalılar bu müsait hükümden istifade 
edecekleri yerde tekaüt nizamnamesinin 42 nci 
maddesine tevfikan sandığın tasfiyesi cihetini 
tercih ve ihtiyar ettiler. ' 

Mahkemenin tâyin ettiği tasfiye memurları 
usulü dairesinde vazifesini gördü, tasfiyeyi ka
pattı. Sandık sermayesini teşkil eden iki yüz 
bin lirayı istihkak sahiplerine tevzi etti. Herke
sin eline sandıktan aldıkları aslî maaşın dok
san misli raddesinde bir para geçti. 

2. — Sandıkla alâkalılardan denizyollarına 
intikal' ey 1 iyen memur ve müstahdemler sandık
tan aldıkları parayı 4697 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin son fıkrasına istinaden Denizyol
ları Tekaüt Sandığına ödediler ve bu suretle 
Şirkette geçen hizmet müddetlerini tekaüt he
sabına saydırmak imkânını sağladılar. 

3. — Fakat, tasfiye neticesinde paralarını 
alan emekli, dul ve yetimlerle yaş haddi yüzün-
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den denizyolları hizmetine almanııyaıı ihtiyar 
müstahdemler bilâhara sızlanmıya, birçok ma
kamlara müracaata başladılar. Bunlar takri-
riben 234 kişiden ibarettir. İçlerinden altı emek
li ile 1U) dul ve yetim 300 kuruştan çok aşağı 
aylık almakta idiler. Binaenaleyh bunların bü
tün Devlet ve katma bütçeli idareler mütekait
leri hakkında yapıldığı gibi 4867 sayılı Kanun 
gereğince tasfiye edilmeleri zaruridir. Şu hale 
göre bugün vaziyetleriyle meşgul olunabilecek 
kimselerin adedi aşağı yukarı 113 e münhasır 
kalmaktadır. Ye bunların hepsi elyevm hayatta 
olsa veya tasfiye neticesinde aldıklarını birden 
sandığa ödiyebilseler dahi bu yardım ayda 
2 309 liraya kadar hiç çoğuk sanmıyacak bir mik
tardan ibarettir. Binaenaleyh bunlar için daha 
ziyade insani şefkat ve merhamet hislerinden 
mülhem olarak kendilerine şirket Tekaüt Sandı
ğı Nizamnamesiyle iktisap etmiş oldukları teka
üt hakkını iade ettirecek bir tasarı hazırlandı. 

Tasarı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 
Yüksek Meclise takdim edildi. 

Komisyonlar ve Yüksek Meclisin kararı ne 
suretle tecelli ederse ona göre bu emekli, dul ve 
yetimler hakkında tatbikata geçilir. 

CtHAD BABAN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; ben de taanıüle uyarak, Sayın Ba
kana verdiği izahattan dolayı teşekkür ede
ceğim. 

113 betbaht vatandaşı kurtarmak üzere ka
nun, Meclisin huzuruna gelmiştir. Temenni 
ediyorum ki, bu sual önergem, kanunun Heyeti 
Umum iyeye intikal etmesi için, kâfi bir ikaz ma
hiyetinde olsun. Meclisin yüksek merhameti, bu 
vatandaşların içinde bulundukları, elim vazi
yetten kurtarır. 

Sözüm bundan ibarettir, temennilerime, ar
kadaşlarımın da iştirak edeceklerine eminim. 

9. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, 
komünist faaliyetleri önleyici ne gibi tedbir alın
dığının açıklanması hakkında Başbakanlıktan 
sözlü sorusu. 

(Yok sesleri) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur, geçiyoruz. 

10. — İsparta Milletvekili Sait Koksal'in, Av
rupa'nın muhtelif memleketlerinde kamplarda 
bulunan Türkler hakkındaki sorusuna Dışişleri 
Hakanı Necmettin Sadak'ın sözlü cevabı 

— 11 — 
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Yüksek Başkanlığa 

30 . X I I . 1947 
Aşağıdaki soruya Sayın Dışişleri Bakanının 

sözlü olarak cevap vermesini rica ederini. 
Avrupa'nın, muhtelif memleketlerinde -kamp

larda bulunan Türk soyundan, muztar ip insan
ların du rumunu tetkik etmek ve icabedenleri 
memlekete getirmek maksadivle, bir heyetimizin 
Ictkikat yapıp , döndüğünü biliyoruz. Bu tetki-
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katın neticesi nedir? Kamplardaki Türk soyun
dan insanlar hakkında ne gibi bir muamele dü
şünülmektedir? 

Derin saygılar la . 

İsparta Milletvekili 

' Sait Koksal 

BAŞKAN 
da geçiyoruz. 

Dışişleri Bakanı yoktur . Bunu 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Seyhan Milletvekili Sinan TekelioğlıC-
nnn, Dilekçe Komisyonunun 25 . VIII. 1947 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 595 sayı 11 Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve 
Tarım Komisyonu raporu (i/39) j 1 | 

(Komisyon raporu okundu) . 

BAŞKAN — Sinan TekelioğTu. (Yok sesleri» 
oha İde bunu da geçiyoruz. 

2. — Afyon Karahimr Milletvekili Ahmed 
Veziroğlu 'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/94) [21 

(Komisyon raporu okundu) . 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz isi iyen var 
mı? Raporu oyunuza s u n u y o r u m ; kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili (11. Sadık 
Aldoğan 'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/117) [ 3 | 

(Rapor okundu) . 

B A Ş K A N — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

[İJ (7 ye ek) sayılı basmayazı. tutanağın so
rumdadır. 

[2[ 54 sayılı basmayazı tutanağın sonundaelır. 
| 3 | 53 sayılı basmayazı tutanağın sonun d ad ir. 

/. — Amasya Milletvekili Ahmet Eymir'in 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (2/136) |1] 

(Komisyon raporu okundu) . 

B A Ş K A N -— Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiş
t ir . 

5. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko
nuksun Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/124) [2 | 

(Komisyon raporu okundu) . 

B A Ş K A N — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edil
miştir. 

(i. — Bursa Milletvekili Abdürrahman Ko-
unk'un. Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/161) [ 3 | 

(Komisyon raporu okundu) . 

B A Ş K A N — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen yoktur. Raporu kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[ 1 | 52 sayılı basmayazı tutanağın sonuneladır. 
[2 i 51 sayılı basmayazı tutanağın sonundad.tr. 
[ 3 | 50 sayılı basmayazı tutanağın sorumdadır, 
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7. - Çanakkale Milletvekili Niyazi (Jıtak-

oğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılmadı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/72) [ 1 ] 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN' — Komisyon raporu hakkımla söz 
ist iyen yoktur. Raporu kabul edenler... Ktmiyon-
ler... Kabul edilmiştir. 

8. — Edirne Milletvekili Fethi Erimçağ'ın 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (H/İH!)) | 2 | 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında, söz 
istiyen.? Yoktur. Raporu kabul odı-nler... Utmi-
yenler... Rapor kabul edilmiştir. 

.9. — Eskişehir Milletvekili Emin tfazak ile 
İstanbul Milletvekili Fueıd Köprülü'nün Millet
vekilliği dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
raporu (H/127) [3 | 

(Komisyon raporu okundu). 

BAŞKAN —- Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen.? Yoktur. Raporu kabul edenler... Etmi-
yeuler... Rapor kabul edilmiştir. 

10. — İsparta Milletvekili Kemal Turan 'in 
Millet vekiliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa, ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (H/150) [4| 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN Komisyon raporu hakkında söz is

tiyen yoktur. Raporu kabul edenler... Etmiyen-
ler... Rapor kabul edilmişti'.. 

KEMAL TURAN (İsparta) —'Söz istemiş
tim. 

[1 | 19 sayılı basmayazı tutanağın somunladır. 
[2) 18 saydı basmayazı tutanağın souuudadır. 
[31 47 sayılı basmayazı tutanağın souuudadır. 
|4] 16 sayılı basmayazı tutanağın sanandadır. 
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(Rapor reye kondu, kabul edildi sesleri). 

11. — İzmir Milletvekili Hasan Âli Yücel'-
in 3Iilletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/140) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen? Yoktur. Raporu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Konya Milletvekili Dr. Muhsin Faik 
Dündar'ın Milletvekilliği dokunulmazlığını ıı 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/120) [2] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen? Yoktur. Raporu kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Urfa Milletvekili Suut Kemal Yet
kin'in Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve A-
nayasa ve Adalet Komisyonlarından kundan 
Karma Komisyon raporu (3/162) [3] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Komisyon raporu hakkında söz 
istiyen? Yoktur. Raporu kabul edenler... Etini 
yenler... Kabul edilmiştir. 

İL — Amerika Birleşik Devletlerince Tür
kiye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî 
Havuuma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin 
vergi muaflıkları hakkında kanun tasarısı ve 
(rümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/265) [4] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Htnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

| l | -15 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2| 11 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3 | İH sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
| 4 | 56 saydı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye ya
pılacak yardımdan münhasıran Millî Savunma 
ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin vergi 

muaflıkları hakkında kanun 

MADDK 1. — Amerika Birleşik Devletlerin
ce Türkiye'ye yapılacak yardımlardan münhası
ran Millî Savunma ihtiyaçları ile yine bu mak
satla her çeşit yol, köprü, liman ve iskelelerin 
yapılması, onarılması, tamamlanması ve cihaz-
landırılması için sağlanacak; 

A) Kara, deniz ve hava harb teçhizatı mü
himmatı ve araçlariyle bunların yedek ve yeni
leme parçaları ve levazımı; 

B) Akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, 
konmasına ınahsus duba, sarnıç, teneke, bidon 
gibi her türlü kap ve araçları, her çeşit taşıl, 
muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, makine
ler, cihaz ve filetlerle bunların yedek ve yenile
me parçaları ve levazımı, baraka, sabit ve sâbih 
vasıtaları; 

(•) iler türlü giyecek maddeleri; 
D) Garnizonlar ve hastaneler tesisi, askerî 

fabrika ve teknik atelyesi idaresi için lüzumlu 
her çeşit tezgah, malzeme, ham madde, eşya, ilâç
lar ve müstahzerat âletler ve cihazları; 

E) a, b, c, d. fıkraları dışında Millî Savun
ma. ihtiyacı için gelecek diğer her çeşit madde
leri; 

Gümrük vergisi ve zamlariyle Hazineye, özel 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi ve re
sim, hare ve zamlarla ardiye ücretinden bağı
şık olarak yurda sokmaya Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
istiyen:,. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Birinci madde hükümlerine 
göre Bakanlar Kurulunca yurda sokulmasına 
karar verilecek maddeler, gümrüklerce hiçbir 
muameleye ve muayeneye tâbi tutulmaksızın 
yurda sokulur. Bu suretle gümrüklerden geçiri
lecek eşyanın manifestoları Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel ve Bayındırlık Bakanlıkla
rınca birlikte teshil: edilecek usul dairesinde ka
patılır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen.',. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. "• 

* 
— 14 
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GEGİGÎ MADDE — Bu kanunun yayımın

dan önce Millî Savunma veya Bayındırlık Ba
kanlığınca getirilmiş olup birinci maddede yazılı 
ihtiyaçlarda kullanılmış veya kullanılacak olan 
maddeler hakkında da Bakanlar Kurulu kara 
riyle bu kanunun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN -— Geçici madde hakkında söz is
tiyen/ Yok. Kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN ----- Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştii\ 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

15. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
re Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bay
ii (1) sayılı 'cetvelin Adalet Hakanlığı kısmın
da değişiklik yayılması hakkında kanun tasarısı 
ve Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/277) (11 

BAŞKAN - - Tümü hakkında söz istiyen var 
İ l l i ; 

KEMAL ÖZGOBAN (Afyon Karahisar) 
Efendim; 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin kaldırılması ve onun yerine Adalet Ba
kanlığı kadrosuna ilâveler yapılması hususun
daki bu tasarı münasebetiyle birkaç söz söyle
meme müsaade buyurmanızı rica edeceğim. 

Millî Korunma mahkemelerinin filhakika 
kaldırılması ve bunların yeni bir kadro ile Ada
let Bakanlığı çerçevesi içine giren mahkemeler 
tarafından görülmesini bendeniz de istiyenler-
deninı. Ancak, memleketimizde fevkalâde ahval 
icabı, gerek iktisadi bozuklukların giderilmesi, 
gerekse Millî Korunma Kanunu çerçevesi içine 
giren işleri görmek maksadiyle Millî Korunma 
Kanununu çıkaran Yüksek Heyetinizce1 de ma
lûmdur ki, bu kanun iyi tatbik edilememiş ve 
maalesef bu kanuna <^'6re kurulmuş olan meselâ 
İstanbul'da; bir seyyar satıcı 100 para fazla-
siylc domates sattığından mahkemeye scvkedil-

[1 | 55 sayılı hasmayazı tutanağın son undadır, 
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iniş, böyle 100 paralık farklar dolayısiyle yaka
lananlarla mahkemeler doldurmuştur. Fakat 
beri tarafta milyonlarca ihtikâr yapılmış, sırf, 
deminki soru sahibi ve cevap veren arkadaşı
mızın da bahsettiği gibi, nıurakabesizlik yüzün
den, bunlar mahkemeye gönderilmemiş, ticaret
le ihtikârın menine çok yerinde olan kanunun 
metinleri tam mânasiyle tatbik edilmemesi gibi 
ihmali hareketler dolayısiyle matlup neticeyi 
alamamışızdır. 

Gene Millî Korunma Kanununun garip te
cellilerinden birini daha arzedeyim; bu ka
nunda bir fon meselesi vardır. Bu fondan, 
Millî Korunma mahkemelerinin masrafları öde
necekti. Çok gariptir arkadaşlar; bu fon, bir 
kısım vatandaşları külfet altına sokarak, yani; 
ellerinden hakları alınarak husule getirilmekte
dir. 
Millî Korunma mahkemelerinde vazıı kanunun 
gerktirdiği, istediği şekilde işler tedvir edilme
miş netice matlup şekli almamıştır. İnsanoğlu 
yaradılışta haristir. Ancak bu hırsın ih
tikâr haline girmiyecek şekilde ted
birler alması Devletin dolayısiyle (Hükümetin) 
vazifesidir. Bu maksatla çıkardığımız kanun
ların başlangıçta iyi tatbik edihnemesi, meselâ; 
el koymalar, serbest bırakmalar, tekrar el koy
ma ve tekrar serbest bırakmalar gibi hallerle 
milletin sinesini, tâbir caizse, tecrübe tahtası 
yapan Saraçoğlu ve Recep Peker Hükümetleri
nin artık m arazi bir hal gibi Hasan Saka Hü
kümetine geçmesini, bundan sonra tatbik edile
cek yeni bir sistemin bulunmasını istirham edi
yorum. 

İktisadi bünyemizi kemiren büyük ihtikâr 
işleri maalesef hiç bir zaman Millî Korunma 
mahkemelerine intikal etmemiştir. 

Meselâ; elle iş yapan dokumacılar, [ki, bu 
memleketin hakikaten en verimli işçilerini teşkil 
ettikleri ve buna rağmen çoluk ve çocuklarının 
karınlarını duyuramadıkları halde] bunlardan 
her paketten 3 - 5 lira alınmakta ve bu fon bu 
suretle meydana getirilmekte idi. 

Millî Korunma mahkemelerinin umumi büt
çeye, yani Adalet Bakanlığı kadrosuna geçmesi 
esasen bundan evvel Yüksek Meclisin vermiş ol
duğu tahsisatla Devlet Bütçesinden ayrılan 
tahsisatın kullanılmasını gerektirdiğine göre 
bu fondaki paralar şimdi nerelere sarfedilecek-
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tir, ne olacaktır? 

Yine bu işin garip tecellilerinden olarak, söz
de ihtikârı önlemek üzere kuponla satış yapmayı 
düşünürken aradaki farkı fiyattan husule gelen 
muazzam bir ihtikâra gidildiği aşikâr iken ma
alesef «Devlet ihtikâr yapmaz», «Hükümet ihti
kâr yapmaz» sözlerini ortaya çıkaran birtakım 
idare adamları gördük. Bu bakımdan bu mah
kemelerin kaldırılarak adliyede husule gelen 
karışıklığı bertaraf etmek yerinde olur. Yalnız 
Bütçe Komisyonu raporu veçhile Millî Korunma 
mahkemeleri muhasebeciliği ve muhasebe kâ
tiplerinin kadrolarının artık devamı değil hiç 
olmazsa bu senelik kadroya alınması ve gelecek 
sene kaldırılması icabeder. 

Sayın Adalet Bakanından soruyorum; yeni 
kadro ile nerelerde mahkemeler açmayı düşünü
yorlar, yeni şekil ile inhilâl edecek olan mah-
kemelerdeki hâkim ve kâtiplerin durumları ne 
olacaktır? Gene bendenize bugün vâki olan mü
racaattan muttali oldum ki, Millî Korunma hâ
kimleri maaş alamamışlardır. Bu alamamaları
nın sebeplerinin açıklanmasını istirham ederim. 

Gene Adalet Bakanı bilemiyeceğinden ilgili 
Bakan şayet hatırlarlarsa, tasarı gerekçesinde 
ismi geçen fondaki paraların miktarı nelerdir? 

Bu kanun tasarısının gerekçelerinde ismi ge
çen fondaki paraların miktarı ile bu fondaki 
teraküm eden paraların ne kadar olduğunu ve 
ne yapılmak istendiğinin açıklanmasını rica 
ederim. 

Yine Sayın Adalet Bakanından İstanbul'da 
yahut da İzmir gibi yerlerde teminatlı unvanını 
iktisap etmiş olan hâkimlerin [durumları hak
kında geçen seferki bütçe müzakerelerinde ken
dilerine rica yollu imâda bulunduğum gibi] bu 
teminattan istifade edip etmiyeceklerinin tekrar 
bildirilmesini istemekle sözlerimi kesiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 
Başka söz istiyen yoktur. 
Adalet Bakam, buyurun. 
ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN 

(Zonguldak) — Efendim, Sayın özçoban arka
daşım Millî Korunma kadrolarının Adalet Ba
kanlığı esas kadrolarına geçmesini isabetli gör
düler ve bu bakımdan tasarıyı tasvip ettiler. 
Yalnız bu arada bazı sualler sordular. Bu su
allere birer birer cevap veriyorum. 

Birinci sual: Hangi yerlerde bu mahkeme
ler teşekkül edecektir?. 

— 15 — 
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Bu mahkemeler, esasen kendilerinin de ma

lûmu olduğu üzere istanbul, Ankara, izmir ve 
Zonguldak'ta teşekkül etmiştir. Yine bu mınta-
kalarda vazife görmeye devam edeceklerdir. 
İhtiyaçtan fazla olanlar bittabi tenkise tâbi ola
caktır. 

İkinci sual: Millî Korunma Mahkemelerine 
mensup yargıçlar bu ay para alamamışlardır. 

Paralarını almışlardır. Yalnız bir kaç gün
lük bir gecikme olmuştur; bu gecikme maaşla
rının fondan verilmesinden dolayı gerekli ba
zı. formalitelerin tamamlanması zaruretinden 
doğmuştur. Ayrıca fondan kalacak paralara 
temas buyurdular. 11u hususta kendilerine arz-
edecek malûmatım yoktur. Bu soru. Doğrudan 
doğruya fon idaresiyle mükellef olan makamı 
ilgilendirir. Biz, sadece fondan (»aldığımız para
ları kadroda bulunanlara tevzi etmekteyiz. 

Son olarak teminatlı hâkimlerin tâbi ola
cağı hükümlerden bahsettiler. Millî Korunma 
Kanununun muaddel 67 ııci maddesi bu mevzuu 
gayet vazıh bir şekilde halletmiştir. Binaen
aleyh bu madde hükümlerine göre muamele 
yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarım müsaade ederlerse kad
roların biran evvel mevkii meriyete geçmesi 
için tasarının raüstacelen müzakeresini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle müzake
resini Bakan rica etmektedir, önergeyi okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen, tasarı

nın ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sina si Devrin 

BAŞKAN — İvedilikle tasarının görüşülme
sini kabui edenler... Et.miyenler... Tasarının 
ivedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler.;.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları -
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nııı tevhit ve teadülüne dair ulan ;î656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığına ait kısmına ilişik cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı memurluklar eklenmiştir. 

BAŞKAN Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
(i7 ııci maddesinin (i ncı bendi gereğince kuru
lan Yargıtay Özel Dairesi (Yargıtay Beşinci 
Ceza Dairesi) unvaniyle Yargıtay kuruluşuna 
katılmıştır. 

Bu daire; Türk Ceza Kanununun sekizinci 
babının birinci ve ikinci fasıllarında yazılı 
olup ağır eczayı gerektiren sürümler ile Millî 
Korunma Kanunu uyarınca kovuşturulacak 
suçlara ait hüküm ve kararları incelemekle gö
revlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MA DDK •>. Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

M A DDK 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı geldiği için, 
İsparta Milletvekili Sait Koksal'in soru ti
ner gesini tekrar okutuyorum. 

(İsparta Milletvekili Sait Koksal'm öner
gesi tekrar okundu). 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Sayın İsparta Milletvekili 
Koksal'm sorduğu mesele ile Hükümetiniz 
epeyce zamaııdanberi meşguldür. Bu mesele za
man zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
nezdinde bazı siyasi teşebbüsler mevzuu da ol
muştur. 

Meselenin mahiyetini ve Hükümetin aldığı 
kararı, teferruata girmeden, kısaca arzetmek 
istiyorum. 

İkinci Cihan Harbinden sonra istilâ, esaret, ilti
ca gibi muhtelif sebeplerin tesiri altında Avru
pa'nın garp ülkelerinde muhtelif memleketlere 
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mensup 1,5 milyona yakın insan birikmiş bu
lunuyordu. l larb bittikten sonra bunların ga
yet güç oları durumları ile meşgul olmak üze
re Birleşmiş Milletlerin 1946 asamblesinde ve
rilen bir kararla Birleşmiş Milletler teşkilâtı
na bağlı Milletlerarası Mülteci teşkilâtı kurul
du. Bu Beynelmilel Mülteci teşkilâtının ilk ga
yesi Avrupa'nın garp ülkelerinde muhtelif böl
gelerde birikmiş olan bu bir milyondan fazla 
insanı kendi memleketlerine iade etmekti. Bu 
teşkilât, bu muhtelit' memleketlere mensup mül
tecileri kendi memleketlerine iade etmek is
tendiği zaman, bunların arasından birçokları, 
mensup oldukları memleketlere gitmek isteme
diler. Esasen, bu ihtimali derpiş eden Bey
nelmilel mülteciler teşkilâtı yasası kendisinin 
esas vazifesi olarak, bu mültecileri kendi ya
lanlarına iade etmek mükellefiyetinde olmakla 
beraber bu mültecileri hiçbir zaman kendi ar
zuları hilâfına,* kendi memleketlerine gönder
mek gibi bir mecburiyette de bulunmuyordu 
Bu suretle bunlar arasında birçok mülteciler 
kendi memleketlerine gitmiyerek arzu ettik
leri diğer memleketlere gitmek istediler ve git
meye başladılar. Bu mülteciler arasından tak
riben yedi bin kadar insan mensup oldukları 
memleketlere gitmek istemiyerek Türkiye'ye 
gelmek arzusunu izhar ettiler. Bu arzu gerek 
bizzat alâkalılar tarafından, gerek Beynelmilel 
Mülteciler Teşkilâtı tarafından hükümetimize 
muhtelif zamanlarda ve muhtelif vesilelerle ib
lâğ edildi. Meselenin ehemmiyetini, şümulünü 
göz önünde tutan hükümetiniz bu mülteciler 
meselesini yerlerinde tetkik etmek üzere İskân 
Genel Müdürünün reisliği altında üç kişiden 
mürekkep bir heyeti bizzat bu mültecilerin bu
lundukları memleketlerdeki kamplara gönder
meye karar verdi. 

11 Temmuzda Yunanistan'dan başlıya rak 
İtalya, Avusturya, Almanya, Almanya'nın İn
giliz ve Amerikan işgali altında bulunan yerle
rinde ve İsviçre'de tetkiklerde bulunan bu he
yet kasım ayında memleketimize döndü. Bu 
tetkiklerden sonra heyetin hazırladığı raporu 
Hükümetiniz tetkik etti. Daha fazla bilgi edin
mek için bu heyetin başkanını Hükümet ayrı
ca dinledi. Ve bir takını bilgiler edindi. Bunlara 
nazaran Türkiyeye gelmek arzusunu gösteren 
7170 mülteciden 4700 ü İtalya, İsviçre ve Al
ın any a 'daki kamplarda Birleşmiş Milletlere 
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mensup mülteciler teşkilâtının himayesi altında 
yaşamaktadır. Bunlardan 2470 i de kamplar 
dışında yaşamaktadır. Hükümet bu heyetin tet-
kikatma vâkıf olduktan ve heyet reisini din
ledikten, bilhassa bu heyet reisinin beynelmilel 
mülteciler teşkilâtım idare eden zevatla temas
ların ıttıla kesbettikten sonra bunların Tur
larına ıttıla esnettikten sonra bunların Türkiye'
ye alınmasına karar verdi. Yalnız Hükümetiniz 
Türkiye'ye gelmek istiyen 7000 kadar mültecinin 
memleketimize alınırken bir takım kayit ve 
şartlar düşünmektedir. 

Bu kayit ve şartların başında memleketimize 
gelmek istiyen bu insanların kendi memleketle
rine karşı, mensup oldukları memleketlere 
karşı harb suçlusu veyahut vatan haini duru
munda bulunmaması; sonra da memleketimize 
kabul edeceğimizi bu mültecilerin burada geçici 
kalarak, bilâhara memleketlerine gitmek üzere 
burada muvakkat mülteci sıfatiyle değil, Türk 
vatandaşı sıfatiyle Türkiye "ye yerleşmeyi ka
bul etmiş olmalarını şart ittihaz ettik. 

Bu mülteciler meselesinin aylardır sürmesi 
takdir buyurursunuz ki, gerek memleketin iç 
durumu, gerek meselenin Milletlerarası inikas
ları bakımından ehemmiyetli olmasından ileri 
geliyordu. 

Hükümetin muhtelif memleketlerinden şu 
veya bu sebeplerle, şu veya bu vesile ile çıkarak 
bir daha oraya dönmek istemiyen ve Türkiye'ye 
gelmek istiyen binlerce insanı yurdumuza ka
bul ederken bunlar hakkında, her biri hakkında 
emniyet getirici ayrı ayrı tahkik ve tetkiklerde 
bulunmak lüzumunu görmüştür. Bu tetkikat 
sonunda vardığımız netice şudur ki Beynelmi
lel Mülteciler Teşkilâtı kendi nizamnamesi 
gereğince esasen kendi kamplarında harb suç
lusu ve vatan haini gibi kimseleri barındırma
maktadır. Milletlerarası Mülteciler Teşkilâtı 
kendi himayesi altına aldığı ve yardım ettiği 
mültecilerin bu evsafta kimseler olmamasını 
esas şart bilmektedir. Binaenaleyh Mülteciler 
Teşkilâtı Müdürlerinin Heyetimiz Başkanına 
yerdikleri teminata göre onların Türkiye'ye gel
mek üzere bize tevdi edecekleri insanlar arasın
da esasen bu suçta insanlar yoktur ve buluna
maz. Hattâ ısrarımız üzerine Beynelmilel Mül
teciler Teşkilâtı, icabında bunların, memleket i-
mize kabul edeceğimiz insanların hiçbir suretle 
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harb suçlusu ve va t an haini olmadıklasını yazılı 
t emina ile de bize bi ld i rmeyi kabul etmiş bulu
nuyor la r . i l i ç şüphe yok k i binlerce kişiyi va
tanımıza kabu l e tmek kolay bir şey değildir . 
Binaenaleyh bunlar ı kabu l e tmeden evvel mem
leket içinde bazı hazı r l ık lar yapmay ı ve bazı 
tahs isa t kabu l edilmesi gerekmektedi r . Bize ve
r i len ma lûmata göre b u n l a r d a n aşağı yuka r ı 
% 40 ı memlekete gelir gelmez müstahs i l vazi
yete geçecek •durumda olan mütahass ıs lar ve
sairedir . F a k a t d iğer ler in in memleket imizdeki 
i skânlar ı vesairesi için hiç olmazsa 1 - 2 milyon 
l i raya k a d a r bir tahs isa ta zarure t görü lmekte
dir. Yalnız bun la r ın bu lunduk la r ı ye rden Tür
kiye h u d u d u n a k a d a r naki l ler in i Beynelmilel 
mü İleriler teşki lat ı de ruhde e tmektedir . 

I »mumla beraber, bunları memleketimize ka
bul etinden evvel, yine bir heyetin yerine gide
rek, memleketimize gelmek ist iyen mülteciler ara 
smda şahsan ferden ve ayrı ayrı tetkik ve tahkik 
yapılmasına da ayrıca lüzum görmekteyiz, (jün-
kü memleketimize gelecek anasırın lıerbiri hak
kında emin olmak ve bahusus kamplar dışında 
yaşayan bir, iki bin kişinin memleketimize alın
ması için kendileri hakkında gayet esaslı bilgi 
sahibi olmaklığımız pek tabiidir. 

Ar/et t iğim bu malûmattan anlaşıldığı gibi, 
Türlüye Hükümeti haddi zatında hiç kimsenin 
Türkiye 'ye alınmasına tal ip olmamıştır. Türk ır
kından veya müsliiman bulunan birtakım mülte
cilerin memleketimize gelmek istemeleri karşısın
da, her taraf tan vâki rica ve ilt imaslara da Tür
kiye Hükümeti bittabi kulaklarını t ıkayamamış 
ve herşeyden önce yüksek merhamet hissiyle bu 
mültecilerin arzettiğiııı kayıt ve şar t lar altında 
memleketimize kabul edilmelerinde hiçbir mahzur 
görmemiştir. Esasen Türk vatanı, ne harb suçlu
larının ne de vatan hainlerinin iltica edebilecek
leri bir sığnak olamaz. 

Türk Milleti eskidcrıberi bu meselede fevka
lâde i itiz ve hassas davranmaktadır . Bu bakım
dan şu neticeyi yüksek huzurunuzda arzederken 
mukadder bazı sual ve itirazlara cevap vermiş 
oluyorum ki, eğer bu mültecilerin Türk iye 'ye 
kabullerinden mütevellit herhangi bir sual varit 
olacaksa, buna, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetin
den ziyade Birleşmiş .Milletlere merbut beynel
milel mülteciler teşkilâtının muhatap olması lâ
zımdır. Mâruzâtını bundan ibarett ir . (Alkış lar) . 
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SAİT KOKSAL ( İspar ta ) - M u h t e r e m arka

daşlar; soruya cevap vermek lütfunda bulunan 
Bakanlara teşekkürle söze başlamak bir gelenek 
halini almış olduğu için ben de bu geleneği ifa 
etmiş olayını. 

NAİM HAZİM ONAT (Konyak - Böyle bir 
gelenek yoktur, isterseniz teşekkür eder, iste
mezseniz teşekkür etmezsiniz. 

S A İ T K O K S A L (Devamla) — Yalnız, ben 
şahsan çok hürmet ettiğim Dışişleri Bakanı Sa
yın .Necmettin Sadak 'a millî vicdanı hakikaten 
incitmekte olması bakımından ehemmiyetli te-
telâkki ettiğim bu mevzua, bütçeye rağmen 22 
^ıın teehhürle cevap verdiği için üzüntü duydu
ğumu ifade etmek isterini. 

Sayın Bakan veciz bir şekilde ifade buyurdu
lar, mültecilerin d u r u m u n u tekrar edecek deği
lim, Türk soyundan pek çok zavallı insanlar Av
rupa 'n ın muhtelif memleketlerinde kurulan 
kamplarda büyük ıs t ı rap çekmektedirler. Hükü
met, bunların durumlar ın ı muhtel i t sebep ve 
vesilelerle öğrendiğini ifade buyurdu . Fakat ni
hayet 1047 Temmuzunda bir komisyon gönderile-
bildiğini, komisyon azasının tetkikler yaptığını , 
Kasım ayında döndü. Şimdi Bakandan öğreniyo
ruz; bu tetkikler neticesinde Hükümet artık 
bu vatandaşları , Türk soyundan olan bu zavallı 
insanları yu rda kabul etmeye karar vermiş, buna 
müteşekkir olmamak elden gelmez. Ancak, bun
dan sonraki beyanlarını ben şahsan ta tminkâr 
görmedim, daha doğrusu uzun zamana mual
lak telâkki ettim. 

Muhterem arkadaşlar ; bu vatandaşların du
rumunu kendi ağızlarından birkaç satır okumak 
suretiyle ifade edebil i rsem, siz de benim kadar 
ıst ırap ve acı duyacaksınız. Bunlar ın du rumu 
hakikaten elimdir. Birbuçuk milyona ihtiyacımız 
var, iki milyona ihtiyacımız var, Bu tahsisatı elde 
edeceğiz, tekrar heyet göndereceğiz, ferden ferda 
meşgul olacağız gibi düşüncelerle ıstırap içinde 
olan bu insanların ıst ıraplarını uzatmak muvafık 
olmasa gerektir. (Doğru sesleri). 

Bir mektubun gelişi güzel bazı parçalar ını 
okumama müsaadenizi rica ediyorum. Kendisi
nin bir başöğretmen olduğunu, başka memleket
lerde vazifesine muadil vazife teklif ettiklerini ve 
fakat İs tanbul 'da çöpçülük yapmağı diğer mem
leketlerdeki şerefli vazifelere tercih ettiğini ifade 
ile söze başlıyan bu soydaş, bakınız ne diyor: 

İtalya'da, Keggio Kmilia kampında bulunan 
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Türkler adına Öğretmen Ahmetzade Nebi'nin 
2 . XII .1947 tarihli mektubundan bazı parçalar: 

(Türkiye haricindeki Türkler her zaman Tür
kiye'yi mukaddes bir ziyaretgâlı gibi görür; onun 
yükselişinden ilham alır. Ona daima kendisini 
bağiı hesap ederek onun her münevverini kendi
sine rehber sa\vr. Ona ihtiram el meyi kendine 
tabiî bir borç* bilir. Bizde herbir Türkiyeli Tür-
ke çocuk samimiliği ile yanaşarak içimizde olup 
kalanı ona söyler, ondan da bir baba kalbi gibi 
kaydınııza kalan bir yürek ümit ederiz.) (Biz 
Türkiyeli olmasak da Türküz. İstiklâl görmedi
ğimiz için yalnız Türkij^o'nin İstiklâli ile ifti
har ediyoruz. Kendimizi soysuz bir millet de
ğil, milletimizin kazandığı bağımsız Türkiye 
Egemenliğine istinat ederek ancak onunla kendi
mizi mesut sayar ve onunla saadete ermemize 
iman ediyoruz.) (Türkiye Cumhuriyeti için her 
şeyden geçmeğe, lâzımgelse canımızı bile feda 
etmeye haızır olduğumuza emin olunuz. Bunu 
dil de değil, kalbe söylüyoruz). (Bizim Türkiye'
ye alınmamız Türkiye siyasetine halel getirirse 
biz memlekete kabulümüze hiç razı olmayız. Biz-
ölürüz, Türkiye varolsun deriz). (Eğer Hükü
metimiz bizi kızıllık bakımından memlekete al- | 
maktan korkuyorsa bunu da, bizim, hepimizin 
Türkiye'de ki tanınmış akrabalarımız, tanışla
rımız bize kefil olmaya hazırdırlar. 

(Tler şeyi gasbetmiş «her şeyi gasbedilmiş ola
cak» biz zavallı sefiller 9 senedir Türkiye'ye gö
zümüzü dikip onlardan yardımını beklemekte de
vam ediyoruz.) 

(Başka memleketlere gitmek için olan teklif
leri reddettik. Bizim milletimiz var, bizim dev
letimiz var, biz soysuz değiliz, biz Türkiye'ye 
varacağız diye gururla cevap verdik, yine de bu 
fikirde ısrar ediyoruz.) 

(Şimdi biz şaştık... 1946 senesinde Türkiye'
nin İtalya'da Napoli Başkonsolosu Şakir Bey 
gibi Cevdet Bey de bizi aldattı. Şakir Beyin 
aldanmasiyle 70 nefer Rusya'ya teslim olunma 
faciasını geçirdi. Şimdi Bay Cevdet'in Ağustos 
ibtidasmda âzami bir buçuk aya kadar ana va
tanda olacaksınız diye bizi aldatmasiyle belki 
de hepimiz yine de ölüm tehlikesi karşısına atı
lırız. Acaba kendi milletini aldatarak onu teh
likeye vermek olur mu? (Tarihte misli görülme
miş kızılların engizisyonundan her şeyini bıra
kıp kaçan, kendi milletini egemenliğine sığınmak 
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için can atan biz Türk mültecileri için memleket 
kapısını kapamaya milletimiz nasıl bakacak . 

(Lâkin nüfuzlu Türkiye Devlet Komisyonu 
Eeisi Cevdet Beyin bize bir buçuk ay vadi dört 
ayı geçmesi önünde... bizi şaşırtıyor. İtalya'da 
300 den artık olmayan Türkleri memlekete sev-
ketmek işi yazı, güzü bitirdi. Bu zor iş kışa kal
dı. Yine de ortada gerçekleşen hiçbir şey yok.) 

(Cevabınız menfi olursa başka memleketlere 
müracaat ederek bir çare bulmaya çalışırız. Bu 
da olmazsa bir yolumuz kalıyor: İntihar etmek.), 

Muhterem arkadaşlar; bir Türkiye'li Türk 
de nihayet bu kadar Türk olur. İnsafınıza ilti
ca ediyorum. Bu işin ferden ferda tetkikata, 
tahsisata tahammülü var mıdır? 

Aynı vatandaşların Başbakana çekilmiş bir 
telgrafları da var. Sayın Sadak buna temas 
buyurmadılar. İzin verirseniz okuyayım: Tarihi 
2 . XIT . 1947 dir. 

2 . XII . 1947, Ankara 
Başbakan 
lOksclâns Hasan Saka 
Yazdaki kabul kararınız, bay Cevdet'in va-

itleri bizi sonsuz sevindirdi. Yaz, güz bitti, kış 
geldi. Çocuklar, karılar, ihtiyarlar, ahırlar
da çıplak, soğuğa tahammül edemiyorlar. Tereh-
hum ediniz. Tehlikeli canımız acele kararınıza 
bağlıdır. Anavatana kavuşmamızı sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 

Bu da gösteriyor ki, artık bu işin gecikmeye 
tahammülü kalmamıştır. Hükümet mademki 
prensip kararını vermiştir. Yüksek Meclisin bu 
iş için !,;"> - 2 milyonu esirgem iveceğin i zannedi
yorum. Lâzım gelen tahsisatı istesinler, hangi 
heyet gidecekse gitsin, tahkikatını yapsın, fa
kat bu vatandaşlar kurtarılsın. Daha birçok 
vesikalar vardır, şiirler' vardır. Bunlar oku
nursa hakikaten kalbiniz yaralanır. Vaktinizi 
almak istemiyorum. Mâruzâtıma burada son 
veriyorum. 

BAŞKAN — Beş kişilik komisyon seçimi 
hakkında yeter sayı olmadığı için bir daha oya 
sunulacaktır. 

Cümlemde görüşülecek başka birşey yoktur. 
14 Ocak Çarşamba günü saat 15 1e toplan

mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,5 
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7. — SUNUKLAR 

Aydın'da i s hak Fahrettin Bay sak tarafın 
dan, yeni yıl münasebetiyle; Birecik'te C II. l\ 
İk*e Kongresi Başkanı Ali Rıza Daniş tarafın
dan, Kongrenin açılışı dolayısiyle; 

Kınık BeJediye Başkanı tarafından, Kınık'm 

1 . 1 9 4 8 O :• 1 
VE TELGRAFLAR 

ilee olması münasebetiyle; Osmaniye Belediye ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Başkanları tarafından 
gönderilen ve Osmaniye'nin 26 ııcı Kurtuluş 
bayramı dolayısiyle halkın bağlılık ve saygı duy
gularını bildiren telgraflara Başkanlıkça gere
ken karşılıklar verimiştir. 

T. B, M. M, Bcmmkvi 



S. Sayası: 55 
Devlet Memurları Aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 365(5 sayılı Kanuna bağlı ( I ) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında-

kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/277) 

T. C. 
Başbakamkk 

Muamelât Genel Müdkrlüğü .1 6* . XII . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 963/6 - 3106 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına ilâve yapılması hakkın
da adı geçen bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar kurulunca 5 . XII . 1947 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Gerekçe 

İlişik kanun tasarısının birinci maddesi ile, 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmına yapılması istenilen ilâve, zaten mevcut olup aylıkları Millî Korunma Ka
nununun 43 ncü maddesinde yazılı sermayeden verilmekte olan Millî Korunma Mahkemesi Yar
gıç ve memurları ile Muhasebe Bürosu muhasip ve memurlarına ait kadroların genel teşkilâta 
katılmasından ibarettir. 

Millî Korunma Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak kurulan ve bugün faaliyette bulu
nan Yargıtay özel dairesi ile Ankara, tstanbul, İzmir ve Zonguldak'taki toplu ve tek yargıçlı 
MiJlî Korunma mahkemeleri ve Bakanlık Milli Korunma Muhasebe Bürosunun genel teşkilâta 
eklenmesi için ilişik kanun tasarısına bağlı (1) sayılı cetvelde gösterildiği üzere bunlara ait fiilî 
kadro, - genel teşkilâtta yüz lira maaşlı ikinci sınıf yargıç ve savcı kadrosu bulunmadığı için 
yüz lira aylıklı yargıç, ve savcı kadrolarından yedisi 90 lira maaşa, biri 50 ve 60 liraya, ücretli olan 
muhasebe bürosu memurlarına ait kadrolar da tutarlarına göre maaşa çevrilmek suretiyle -
olduğu gibi genel kadroya aktarılmıştır. 

Muhasebe bürosu, Millî Korunma mahkemelerinin ilgasından sonra da bu kuruluşa ait hesap
ları tasfiye ile görevli olduğu için bir muhasiple üç memurdan ibaret olan bu kadronun da aynen 
muhafazası ve tahakkuk dairesi durumunda olan zat işleri genel müdürlüğüne katılması gerekli gö
rülmüştür. 



Yargıtay özel Dairesinin, bugün dört ceza dairesini kapsayan Yargıtay teşkilâtına (Beşinci 
Ceza Dairesi) ımvaniyle katılmasını ve işi çoğalan Birinci ("eza dairesinden bir kısım işin de bu 
daireye verilmesi suretiyle görevlendirilmesini sağlamak üzere ikiuci maddenin şevkine lüzum 
görülmüştür. 

Bununla beraber 2020 sayılı Kanunun 3 ncü uıadesiyle. değiştirilen 1221 sayılı Yargıtay teşki
lâtına ait kanunun 5 nei. maddesi işlerin daireler arasında tevzi ve taksiminde bir nispet gözet
meye imkân verdiğinden bu hüküm icabında bu kanunla eklenen daire hakkında da uygoianai^v 
lecektir. 

İlişik cetvelde yazılı kadroların gerektirdiği ödenek 1948 yılı bütçe tasarısına konulmuştur. 

Adalet Komisyonu raporu 

7'. B. M. M. 
. 1 dala t Komisyon u 

Esas No. 1/277 
Karar No. H 

16 . XTJ . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

8656 sayılı Kanuna bağlı L sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmına ilâve yapılması hak
kında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun ö . XII . 1947 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle 
Adalet Bakanı huzuriyle incelendi ve görüşüldü: 

Kanun tasarısına bağlı cetvelde yazılı kad
rolar esasen mevcut olup Milli Korunma Kanu
nunun 43 ncü nuKktasi gereğince. Millî Korun
ma sermayesinden ödenekleri verilmektedir. 
Maksat bu kadroları genel teşkilât içerisine kat
maktan ibarettir. 

Ancak Millî Korunma Kanununun 67 nei 
maddesine dayanılarak kurulmuş bulunan Yar
gıtay Özel dairesiyle Ankara, İstanbul, İzmir ve 
Zonguldak toplu ve tek yargıçlı Millî Korunma 
mahkemeleri fiilî kadrolarının genel teşkilâta 
uydurulması zaruri olduğundan 100 lira maaşlı 
ikinci sınıf yargıç ve savcı kadrolarının yedisi
nin 90 lira- maaşa indirilmesi de tabiî bulun
muştur. Millî Korunma Kanununun ilgasından 
sonra da tasfiye ile görevli bulunmaları zaruri 
olan muhasebe teşkilâtı kadrolarının da tutar
larına göre maaşa çevrilerek genel kadroya ge
çirilmesi zarureti de kabul dilmiştir. 

Yargılayın çoğalan işleri karşısında esasen 
Yargıtay bünyesinde bulunan Özel Dairenin 
Beşinci Ceza Dairesi olarak adlandırılması ve 
Birinci Ceza Dairesinden bir kısım işlerin bu da
ireye verilmesi zarureti ile de ikiuci maddenin 
kabulü lüzumlu bulunmuştur. Ancak Yargı
tay teşkilâtına dair kanunim, işlerin daire
ler arasındaki tevzi ve taksiminde bir nispet 
gözetmeye matuf hükümlerinin icabında bu da
ire hakkında da uygunlanabileceği tabii görül
müştür. 

Tasarı bu sebeplerle kabule şayan görüldü
ğünden havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
sovkedilmck üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı 
Kayseri 

R. Özsoy 
Ankara 

E. lî. Ergim 
Bursa 

. L Konuk 
İstanbul 

M. İT. Gclenbeğ 
Konya 

If. Karugüllt 

Sözcü Kâtip 
Kırşehir Manisa 

*S\ Kurutluoğlu K. Coşkunoğlu 
Antalya 

N. Ak soy 
Denizi i 

Ar. Küçüka 
İzmir 

E. Oran 
Manisa 
F. Uslu 

Balıkesir 
O. N. Burcv 

Ispa rt-a 
/.'. Güllü 

Kastamonu 
Dr. V. Eceni 

M ize 
Dr. S. A. Dikmre 

( S. Sayısı : 55 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. AL. 

Bütçe Komisyonu 
Ksas $o. 1/2F7 
Karar No. 39 

so . $n. m? 

Yüksek- Başkanlığa 

3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmına ilâveler yapılması lıak-
kında Adalet Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 6 . XI I . 1947-'tarihli ve 6 - 3106 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasa
rısı Adalet Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza tevdi buynrulmakla Adalet Bakanı 
Şinasi Devrin hazır olduğu halde incelenip gö
rüşüldü. 

Tasarı, Millî Korunma Kanununun 67 nci 
maddesi gereğince kurulmuş olan ve ödenekleri'' 
aynı kanunun 43 ncü maddesi gereğince Millî 
Korunma fonundan ödenen İstanbul, tzmir, 
Ankara ve Zonguldak toplu ve tek Yargıçlı 
Millî Korunma Mahkemelerinin ve Yargıtayda 
kurulan özel dairenin, Adalet Bakanlığını» esas 
kuruluşuna katılnıasmı temin maksadiyle hazır
lanmıştır. 

Adı geçen yerlerdeki Milli Korunma Mahkeme
lerinin ve beşinci ceza dairesi adiyle, Yargıtay'
daki özel dairenin ana kuruluşuna katîlmaaı gerek
tiği hakkındaki hükümetin teklifine ve Adalet Ko
misyonunun kanaatine Komisyonumuzca da uyul
muş ve bu kadroların istilzam ettiği ödenek 1948 
yılı Bütçesine konulmuş bulunduğundan tasarı 
teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir, 

Ancak, bu mahkemelerin muhasebe işlerini 
görmekte olan bir mulıasip ve iki memurdan 
ibaret kadronun, Millî Korunma Mahkemelerinin 
ilgasından sonra bu husustaki hesapları tasfiye 
işinde kullanılmasına zaruret olduğu ifade edi
lerek bunların Bakanlık Zatişleri kadrosuna eklen
mesi teklifi Komisyonumuzca bir yıl müddetle 
kabul edilmiş ve yıl içinde bu hesaplar tasfiye 
ettirilerek gelecek yıl bu kadroların (D) cetve
line alınması hususunun raporumuzda belirtilme
si uygun görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek. üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Amasya 
A. Emir 

Aydın 
Gl. K. Mpman 

tzmir 
8. Dikmen 

Niğde 
R, Qürşo> 

Sözcü 
Ankara 
.¥. Eriş 

Ankara 
N. C. Akkermen 

Bursa 
Ur. M. T. Sim er 

Kırşehir 
Ş-. Torgut 

Kâtip 
Ankara 
F. &ymen 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
•ş. Wu4 

Konya 
S. Çumralı 

Samsun 
v- M. A Yörüker 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmına ilâve yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı bir sayılı cetvelin Adalet Bakan
lığına ait kısmına ilişik cetvelde derece, aded 
ve unvanları yazılı memurluklar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununun 
67 nci maddesinin 6 ncı bendi gereğince kuru
lan Yargıtay özel Dairesi (Yargıtay Beşinci 

Ceza Dairesi) unvaniyle Yargıtay kuruluşuna 
katılmıştır. 

Bu daire; Türk Ceza Kanununun sekizinci 
babının birinci ve ikinci fasıllarında yazılı 
olup ağır cezayı gerektiren cürümler ile Millî 
Korunma Kanunu uyarınca kovuşturulacak suç
lara ait hüküm ve kararları incelemekle görev
lidir. 

( a Sapa*: Sfr); 
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MADDE 3. ~ 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanun hükümlerini l>a-
kanlar Kurulu yürütür. 

liaşbakım 
H. Süha 

Devlet Bakanı 
M. A. Jtenda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Bask Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 

Dışişleri Bakanı 
N, Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Kc-şat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Skin 

GHimrük ve Tekel Bakanı 
S. Adatan 

Ulaştırma Bakam 
S: Koçak 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
Gülek 

da. ve Sa. T. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

T. Coşkan 
Ticaret Bakam 

Çalışma Bakanı 
r, B. Balty 

Hükümetin teklifine bağh 

CETVEL 

D. 

7 
11 

2 
3 

8 
9 

10 
11 
12 
H 

Görevin çeşidi 

Zatişleri Genel Müdürlüğü 

Muhasip 
Memur 

Yargıtay 

İkinci başkan 
Üye 

Yargıtay Kalemi 

Başkâtip 
Birinci sınıf başkâtip yardımcısı 
İkinci » » » 
Memur 
Kâtip 
Mübaşir 

Sayı 

1 
o • > 

1 
5 

1 
1 
1 
3 
6 
2 

Aylık 

GO 
30 

125 
100 

50 
40 
35 
30 
25 
15 

D. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

9 
10 
11 
12 
13 
14 1 

Görevin çeşidi 

İller 

Başkan, yargıç, üye, sulh yar-" 
gıeı savcı ve yardımcıları, 
icra yargıç ve yardımcı yar
gıçları, sorgu yargıçları, yar
gıç yardımcıları, Yargıtay ra
portörleri. 

Kâtiplar 

1 
Başkâtip, başkâtip yardım
cısı, zabıt kâtibi, zabıt kâtip 
yardımcısı, kâtip. 

. 
Mübaşir 

Sayı 

15 
6 

14 
13 
19 
7 

.6 
» 
2 

50 
14 
22 

Aylık 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

( S. Sayısı: 55 ) 
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